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Palavras do dIrEtor suMárIo

Prezados leitores, é com grande satisfação que inicia-
mos o ano de 2014. Passado mais de um ano que estou 
à frente do SIPM, mantenho-me renovado de alegrias e 
motivações para continuar o trabalho iniciado e contribuir 
para que a nossa OM possa oferecer o melhor serviço pos-
sível aos inativos e pensionistas da Marinha do Brasil.

No dia 06 de março comemoramos o nosso 18º ani-
versário e pudemos celebrar boas iniciativas e conquistas 
ocorridas ao longo de 2013. Apresento a seguir a Ordem 
do Dia alusiva à data, a qual ilustra os sentimentos, pen-
samentos e realizações ao longo do ano que passou. Uma 
ótima leitura a todos.

“Pessoal nosso maior patrimônio”. Honrando este 
lema, do Setor de Pessoal da Marinha do Brasil (MB), ao 
qual está subordinado, o Serviço de Inativos e Pensionis-
tas da Marinha (SIPM) completa seu 18º aniversário, no 
dia 06 de março, data da sua ativação no ano de 1996. 
Um marco importante, pois é, ainda, uma OM jovem, mas 
que demonstra maturidade em lidar com as atribuições e 
responsabilidades inerentes a sua missão.

Procurando estar em consonância com a atualidade, o 
SIPM tem incrementado sua gestão com o foco nas neces-
sidades do seu público-alvo, o pessoal inativo e pensio-
nista da MB. Para isso, tem aplicado as mais modernas 
práticas administrativas para a melhoria contínua dos seus 
processos, em sintonia com o Programa Netuno e com a 
transparência exigida dos serviços públicos.

O resultado tem sido um aumento da satisfação dos 
usuários do SIPM, decorrente das práticas emprega-
das, que têm melhorado a qualidade do atendimento ao 
público e a redução de prazos previstos para atendimento 
das demandas dos inativos e pensionistas. Há muito a se 
fazer, mas a certeza de estar no caminho certo tem sido 
um estímulo e uma motivação a mais para o SIPM se tor-
nar uma OM plenamente reconhecida pela importância e 
magnitude das tarefas que desempenha.
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Em 2013, o SIPM obteve algumas realizações mar-
cantes, fruto do trabalho que vem sendo realizado ao longo 
dos seus 18 anos. Destacam-se: a conquista do Prêmio de 
Excelência em Sustentabilidade e Inovação do Programa 
Netuno; classificação entre os 20 Órgãos da Administração 
Pública finalistas do Prêmio Inovação – 2013 promovido 
pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP; 
o impulso dado a um amplo programa de capacitação para 
todos que trabalham na gestão de pessoal inativo e pen-
sionista, com a idealização e organização do 1º Estágio 
de Capacitação e Atualização em Gestão de Inativos e 
Pensionistas, realização de videoconferências e de visitas 
técnicas, de forma a aumentar e nivelar a habilitação e 
conhecimento de todos que trabalham nas Organizações 
de Apoio e Contato (OMAC) e Organizações Recadastra-
doras (OREC) da MB; atualização dos principais impres-
sos informativos do SIPM, Guia Rápido da Pensão Militar 
e Carta de Serviços ao Cidadão, este a ser distribuído em 
2014; preparação do primeiro número da Revista Anual 
do SIPM, a ser lançada na celebração do 18º Aniversário 
e, entre outras, o recebimento da posse e da responsabili-
dade pelas instalações do prédio, na Rua Alfredo Agache 
– Praça XV, para onde será transferido o SIPM, para o que 
já se iniciou o processo necessário às obras de preparo do 
“Novo SIPM”.

O SIPM busca melhorar sua eficiência e sua eficácia, 
com o propósito de prestar o serviço ideal para os seus clien-
tes. O seu lucro é o ganho social que se pode auferir com um 
serviço de qualidade e que, efetivamente, atenda às necessi-
dades dos inativos e pensionistas da Marinha, sempre com 
respeito e empatia com cada pessoa que o procura.

Nada do que foi realizado até hoje seria possível sem 
a inestimável contribuição de todos os Diretores e Tripu-
lações da antiga Pagadoria de Inativos e Pensionistas da 
Marinha (PIPM) e do SIPM, bem como o apoio e orien-
tações da DPMM, nosso COMIMSUP e da DGPM, nosso 
Órgão de Direção Setorial. 

Nosso agradecimento às OM que direta e indireta-
mente interagem com o SIPM e às OMAC e OREC, sedia-
das nos Comandos dos Distritos Navais, por todo apoio 
e parceria para que possamos cumprir nossa missão da 
melhor forma possível. 

O futuro começa hoje e com os seus 18 anos o SIPM 
atinge a maturidade para estar preparado para o amanhã e 
as suas demandas, sempre em harmonia com o seu lema: 
“Servir com qualidade a quem serviu à Marinha do Brasil 
com dedicação”.

O JIPE é uma publicação periódica do Serviço de 
Inativos e Pensionistas da Marinha, que integra o 
Noticiário de Bordo.

EndErEço 
Praça Barão de Ladário, S/N, Ed. Almirante Taman-
daré, 2° andar, Centro - RJ / CEP 20091-000

tElEfonEs
Atendimento Telefônico (para esclarecimentos de 
dúvidas e informação em geral):

· Para Oficiais Superiores e Almirantes: (21) 2104-
6385 e (21) 2104-6388

· Para Praças, Oficiais Subalternos, intermediários e 
assemelhados: (21) 2104-6390

ouvIdorIa, agora na nossa página na internet: 
www.sipm.mar.mil.br

dIrEtor
Sergio Miranda Brandão
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)

JornalIsta rEsPonsávEl
Rosa Nair Medeiros
Capitão-de-Corveta (T)
(Reg. Mtb 7117)
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o quE falaM do sIPM

Atendimento excelente, cortês e educado. O militar que me atendeu 
demonstrou conhecimento e preparo no exercício da função. Atendente: 
SO Oliveira resolveu o assunto com facilidade e eficiência.”
nIlton dE farIas PaIva.

O atendimento que recebemos foi perfeito. Quizera que todos os lugares, 
fora da Marinha, fossem um terço do que temos na Marinha.”
lucIa aboIM

Fui atendida pelo SO Gilberto, que prontamente me ouviu e agilizou 
a solução da minha solicitação. Gostaria de ressaltar a simpatia e 
gentileza que ele atende as pessoas.”
ana Paula nunEs soarEs

“

“

“

cPesfn gErEncIa PEssoal InatIvo do cfn

Sob a égide do lema “Veterano, 
agora é a nossa vez de cuidar de 
você”, o Departamento de Inativos 
do Comando do Pessoal de Fuzilei-
ros Navais (CPesFN), vem atuando, 
desde 2006, com o intuito de facilitar a 
vida dos Fuzileiros Navais da Reserva 
Remunerada e Reformados.

Até o referido ano, o controle dos 
Inativos do CFN era exercido pelo 
SIPM, quando passou então a ser de 
gerenciamento do CPesFN – tarefa 
subdelegada pelo Comando-Geral do 

sarem para a inatividade; Reforma 
por idade-limite de permanência na 
Reserva; Reforma por motivo de 
saúde; Apostila de proventos; Rece-
bimento de requerimentos diversos; 
Alteração da situação na inatividade; 
Concessão de auxílio invalidez; e 
Autorização de inspeção de saúde 
para concessão de benefícios.

Os quatro primeiros itens tam-
bém podem ser solicitados junto aos 
Postos de Atendimento, que recebem, 
ainda, requerimentos de inspeção de 
saúde e requerimentos diversos. 

Ao passar para a inatividade, por-
tanto, o militar FN terá o Departa-
mento de Inativos do CPesFN e seus 
Postos de Atendimento como canais 
de comunicação com o CFN e com 
a Marinha, conseguindo, por meio 
deles, tratar dos assuntos administra-
tivos que porventura venham a surgir. 
O horário de atendimento nos Postos 
é de segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 16h. •

Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN). 
Para tanto, foi criado o Departamento 
de Inativos e, em seguida, os três Pos-
tos de Atendimento ao Inativo CFN, 
sediados no CEFAN, na Ilha do Gover-
nador e junto ao HCM/AVCFN. 

O objetivo principal de tal inicia-
tiva é agilizar o trâmite dos assuntos 
relativos aos Fuzileiros Navais da 
Reserva Remunerada e Reformados, 
bem como facilitar seu atendimento, 
tornando-o mais prático. Para tanto, 
desde 2006, o CPesFN vem atuando 
como Organização Militar de Apoio e 
Contato (OMAC) para os militares do 
CFN na área Rio. 

Entre os serviços prestados pelo 
Departamento de Inativos do CPesFN, 
estão: Recadastramento; Atualização 
de dados biográficos; Confecção de 
Declaração de Dependentes; Confec-
ção de Declaração de Beneficiários; 
Promoção das medidas necessárias 
para o cumprimento do direito à remu-
neração de militares do CFN ao pas-

clubE naval cabEna*
Av. Alte Barroso, n° 63/17°andar, sala 27 – Centro
Funcionamento: segunda a sexta-feira

clubE naval sEdE socIal*
Av. Rio Branco,183 – Centro
Funcionamento: quarta-feira

hosPItal naval MarcÍlIo dIas
Rua Cezar Zama, n° 185 - Lins de Vasconcelos
Funcionamento: segunda a sexta-feira

PolIclÍnIca naval nossa sEnhora
da glÓrIa
Rua Conde de Bonfim, n° 54 – Tijuca
Funcionamento: terça e quinta-feira

*atendimento somente para sócios

PolIclÍnIca naval dE caMPo grandE 
Av. Brasil, n° 44.878 – Campo Grande, RJ 
Funcionamento: segunda a sexta-feira

PolIclÍnIca naval dE nItErÓI
Rua Barão de Jaceguai, s/n° - Ponta da Areia 
Niterói (localizado no Complexo da DHN)
Funcionamento: segunda a sexta-feira

casa do MarInhEIro
Av. Brasil, n° 10.592 – Penha
Funcionamento: segunda a sexta-feira

clubE naval charItas
Av. Carlos Ermelindo Martins, n°68 - Charitas 
Funcionamento: terça-feira

clubE naval PIraquê*
Av. Borges de Medeiros, n° 2.364 – Lagoa
Funcionamento: quinta-feira

Em todos os Postos o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 16h, exceto no posto CABENA que 

atende das 10h às 18h30; e no Clube Naval Sede Social, cujo PAA funciona das 13h às 18h. Para o recadastra-

mento anual é necessário documento de identidade com fotografia recente, que identifique bem a pessoa.

Postos dE atEndIMEnto avançado (Paa)
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O Serviço de Inativos e Pensionis-
tas da Marinha (SIPM)  completou, no 
dia 06 de março, 18 anos de atividade. 
Criado em 1996, por transformação da 
Pagadoria de Inativos e Pensionistas 
da Marinha (PIPM), o SIPM foi ati-
vado em 6 de março daquele ano. Para 
celebrar o aniversário, foi realizada 
cerimônia militar alusiva à data, presi-
dida pelo Diretor do Pessoal Militar da 
Marinha, VA Afrânio de Paiva Moreira 
Junior, à qual compareceram  ex-
diretores: CA (IM) Hugo Cavalcante 
Nogueira, CMG (Refº-IM) Paulo Fran-
cisco Silva  Leitão de Souza,  CMG 
(RM1-IM) Sebastião Marcos Spoli-
doro, CMG (RM1-IM) Hercules Gui-
marães Honorato e CMG (RM1-IM) 
José Antonio Guerra Barreiros. 

Também estiveram presentes o 
Secretário da Comissão de Promoções 
de Oficiais,  CA (FN) José Henrique  
Salvi Elkfury, o diretor do Serviço de 
Identificação da Marinha, CMG (CD) 
Harley Pessanha Santos, e demais auto-
ridades da MB e de outras instituições.    

coMEMoração dos 18 anos do sIPM
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  Na ocasião foi lida a mensagem 
de felicitações  da Diretoria-Geral do 
Pessoal da Marinha; da Secretaria-
Geral da Marinha; da Diretoria de 
Coordenação do Orçamento da Mari-
nha; da Diretoria do Pessoal Militar da 
Marinha; e a Ordem do Dia do Diretor 
do SIPM, CMG (IM) Sergio Miranda 
Brandão.  Na sequência, foram entre-
gues  os prêmios Militar  e Servidor 
Civil Padrão, relativo ao segundo 
semestre de 2013, respectivamente à 
1SG-CL Maria do Carmo Maia Leite, 
ao CB-BA Douglas Alcantara Villela 
e à Servidora Civil Dione da Silveira 
Coutinho Massi.

 A cerimônia  foi seguida de uma 

confraternização na Praça D’Armas, 
quando foi entregue ao Diretor do Pes-
soal Militar da Marinha e demais con-
vidados o primeiro número da Revista  
do SIPM, cuja edição será anual. A 
publicação  se destina a informar sobre 
as atividades desenvolvidas pela OM  e 
divulgar trabalhos acadêmicos e cien-
tíficos de interesse do público-alvo, 
inativos e pensionistas da MB.

 Integrou as comemorações dos 18 
anos de atividade do SIPM, uma ceri-
mônia inter-religiosa, realizada em 11 
de março, no auditório do Serviço de 
Seleção do Pessoal da Marinha, pelo 
CF (CN) José Paulo Barbosa e pelo 1T 
(CN) Willians Soares Bezerra. •

Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) Sergio Miranda Brandão entrega exemplar
da Revista do SIPM ao Vice-Almirante Afrânio de Paiva Moreira Junior
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guIa ráPIdo da PEnsão MIlItar
(Acompanhe a continuidade da reprodução da versão atualizada do GirApem)

do falEcIMEnto

sEPultaMEnto

PagaMEnto do auXÍlIo funEral E do custEIo funEral
São previstas duas formas de 

cobertura para as despesas com 
sepultamento:

Auxílio Funeral: devido por 
morte do(a) militar, é pago à(ao) 
viúva(o) ou companheira(o), reque-

recorrer a empresas e serviços especializados para a obtenção da documentação e realização do sepultamento é de muita valia;

lembre-se, porém, que esses serviços são remunerados. ao contratá-los, certifique-se do custo total envolvido.

rente da pensão militar, mediante 
depósito em conta bancária. Equivale 
a um mês de remuneração percebida 
pelo(a) militar, não sendo inferior ao 
soldo de subofi cial, sendo descon-
tado o valor despendido no custeio 

funeral, quando for o caso.
Custeio Funeral: ressarcimento 

das despesas relativas ao funeral à 
pessoa (familiar ou terceiro) que as 
custeou. O valor ressarcido corres-
ponde ao contido na nota fiscal de 

Para facilitar as providências com 
sepultamento, a Marinha oferece o 
seguinte apoio:

no rIo dE JanEIro E adJacêncIas
O Serviço de Apoio Funerário 

(SAF), do SASM, presta assistência 
funerária por intermédio de empresa 
contratada. Funciona no complexo do 
1º Distrito Naval (ao lado da Odonto-
clínica Central da Marinha), durante 
24 horas ininterruptas, com a presença 
de corretor da empresa contratada e de 
um militar do SASM. A busca pelos 

serviços do SAF é facultativa e seus 
serviços não são gratuitos, embora seu 
convênio apresente preços vantajosos 
e atendimento diferenciado.

Documentos necessários
O atendimento é prestado mediante 

comparecimento no SAF do respon-
sável pelo funeral, com os seguintes 
documentos:
> declaração ou atestado de óbito 
bilhete de pagamento do militar fale-
cido
> identidades do(a) militar e do res-

ponsável pelo funeral
Para a cremação, devem ser apresen-
tados ainda:
> prova de manifestação de vontade 
do falecido, constante de declaração 
expressa, por instrumento público ou 
particular – neste caso com firma reco-
nhecida e registrada no Cartório de 
Títulos e Documentos
> declaração de óbito firmada por dois 
médicos ou por um médico legista, no 
caso de morte natural
> na ocorrência de morte violenta, 
autorização judiciária e declaração de 

óbito assinada por um médico legista

nos dEMaIs dIstrItos
Os N-SAIPM podem orientar e forne-

cer informações sobre os recursos locais 
para o sepultamento e outras demandas 
sociais decorrentes do sepultamento.

Caso o(a) militar tenha se afiliado a 
algum seguro de assistência póstuma/assis-
tência funerária com desconto, ou não, em 
bilhete de pagamento, a família deve acionar 
diretamente a empresa seguradora/prestadora 
da assistência. É conveniente comunicar à 
Marinha que tal providência foi tomada.

serviços funerários, estando limitado 
ao valor do Auxílio Funeral. Deve 
ser requerido no SIPM ou nas OMAC 
pela pessoa que pagou as despesas, 
mediante a apresentação do compro-
vante das despesas. •

O GIRAPEM  também está disponível na  página do SIPM na intranet  (www.sipm.mb), na opção Downloads / Manuais; e na internet (www.sipm.mar.mil.br), na opção Informações / Manuais.

O SIPM tem recebido denúncias 
de inativos e pensionistas, vítimas de 
pessoas que dizem estar representando 
este Serviço, solicitando informações 
pessoais e oferecendo serviços, melho-

rias em benefícios e pensões. Alerta-se 
aos militares inativos, servidores civis 
aposentados, ex-combatentes e seus res-
pectivos pensionistas, que este Serviço 
não possui representantes domiciliares 

a fim de tratar de quaisquer assuntos, 
principalmente sobre benefícios de pen-
são, contratação de seguros de vida ou de 
saúde, não podendo se responsabilizar, 
por quaisquer contratos firmados entre os 

supostos representantes e os inativos ou 
pensionistas. Em caso de dúvidas, soli-
cita-se entrar em contato com o SIPM 
pelo telefone (21) 2104-6390, ou pela 
internet com a nossa Ouvidoria.

alErta
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aMazônIa azul: vErtEntE aMbIEntal
O Uso racional do mar

implementação de melhorias no pagamento

O desenvolvimento da ciência e 
a evolução tecnológica vêm possibi-
litando desvendar os mistérios dos 
oceanos, descobrir a diversidade bio-
lógica, o potencial biotecnológico e 
energético e os recursos minerais no 
fundo dos mares. 

A exploração racional do mar é 
um objetivo perseguido e alguns bons 
resultados estão surgindo, como a 
preservação da cadeia alimentar, cuja 

base reside nos oceanos. Organismos 
governamentais e não governamen-
tais vêm desenvolvendo importante 
papel nesse contexto e sensibilizando 
a opinião pública mundial sobre a 
necessidade de realização de políticas 
públicas voltadas para a preservação 
dos recursos marinhos.

No Brasil, pelas características 
do litoral, é bastante viável a ado-
ção de procedimentos que poderão 

dIrEtor da PIPar vIsIta o sIPM

PagadorIa dE PEssoal da MarInha

O diretor da Pagadoria de Inativos 
e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR), 
Coronel Intendente Luiz Fernando 
Moraes da Silva,  visitou a sede do Ser-
viço de Inativos e Pensionistas da Mari-
nha (SIPM), no dia 26 de março.  Na 

Com vistas a melhorar a segurança e 
mitigar possíveis riscos operacionais, o 
arquivo de transmissão da folha de  paga-
mentos, que é enviado, mensalmente, ao 
banco, sofrerá algumas modificações 
em seu “lay-out”. Visando a evitar inde-
sejáveis transtornos e desconforto que 

ocasião, o  diretor do  SIPM, Capitão-
de-Mar-e-Guerra (IM) Sergio Miranda 
Brandão, apresentou as instalações  e 
aspectos da rotina administrativa da 
OM, proporcionando um intercâmbio 
entre esses setores das duas Forças. •

possam advir da reversão de créditos em 
decorrência de inconsistência de dados 
cadastrais e/ou financeiros como CPF 
incorreto, conta-corrente inexistente e 
agência inválida, entre outras, solicita-se 
aos inativos/pensionistas que mantenham 
atualizados todos os seus dados junto às 

PassagEM dE vIcE-dIrEção do sIPM

No dia 17 de março, o Capitão 
de-Fragata (IM) Paulo Cesar de Bar-
ros assumiu  o cargo de Vice-Diretor 
do Serviço de Inativos e Pensionistas 
da Marinha, no lugar do Capitão-de-

alavancar programas de preservação 
e exploração racional da Amazônia 
Azul. Destacam-se os programas de 
caráter regional, com a participação 
das comunidades, contribuindo para 
a inclusão social e o desenvolvimento 
sustentável. De certa forma, isso já 
vem sendo feito em programas e ações 
do Governo Federal.

O Almirante Paulo de Castro 
Moreira da Silva, célebre incentiva-

dor da pesquisa do mar, dizia que 
não basta proclamar que as riquezas 
são nossas; é preciso transformá-
las em bens e defendê-las da cobiça 
alheia. 

O pensamento sintetiza as gran-
des dificuldades que o país tem na 
administração da Amazônia Azul. 
Foi um desafio delimitá-la e será um 
desafio usufruir, de forma racional e 
sustentável, de seus recursos. •

OMAC, de modo que as informações 
constantes do Bilhete de Pagamento 
sejam compatíveis às registradas junto 
aos seus Bancos.

De igual modo, faz-se necessário que 
as beneficiárias do desconto alimentar 
procurem o SASM, na área do Comando 

do Primeiro Distrito Naval ou os 
N-SAIPM dos Comandos dos Distritos 
Navais fora de sede, a fim de manterem 
atualizados seus CPF e demais informa-
ções bancárias (conta-corrente, agência 
e banco), evitando, assim, o não recebi-
mento da referida pensão. •

Mar-e-Guerra (IM) Marcelo Gonçal-
ves Maia. A cerimônia foi realizada  
no Salão Nobre do Edifício Barão de 
Ladário e contou com a presença de 
autoridades da Marinha do Brasil. • 
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vIsIta do coMandantE da MarInha às futuras InstalaçõEs do sIPM

vIdEoconfErêncIa Para caPacItação dos atEndEntEs das oMac E orEc

No dia 31 de janeiro, o Coman-
dante da Marinha, Almirante-de-Es-
quadra Julio Soares de Moura Neto, 
visitou as novas e também as  futuras 
instalações do Serviço de Inativos e 
Pensionistas da Marinha, situadas à 
Rua Alfredo Agache - Praça XV, no 
Centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, 
estava acompanhado do Diretor-Geral 
do Pessoal da Marinha, Almirante-
de-Esquadra, Elis Treidler Öberg,  do 
Diretor do Pessoal Militar da Mari-
nha, Vice-Almirante Afrânio de Paiva 
Moreira Junior, e do Diretor do SIPM, 
Capitão-de-Mar-e-Guerra  (IM) Sergio 
Miranda Brandão.

No local já funcionam três depar-
tamentos. No ano passado foi  incor-
porada uma área que  compreende 
mais de 13 mil metros quadrados, des-
tinada à revitalização das instalações 
do SIPM, sediado, atualmente,   no 2º 
andar do Edifício Alte Tamandaré. A 

transferência total da OM para o novo 
prédio está prevista para ocorrer logo 
após as obras, com término estimado 

ferramenta para a uniformização dos 
procedimentos no atendimento ao 
público e representam uma oportu-
nidade especial aos integrantes das 
OMAC e OREC que não puderam 
comparecer  ao 1º Estágio,  realizado 
em setembro do ano passado.

Foram abordados, na recente vide-
oconferência, temas como: pensão 
militar, pensão de ex-combatente e 
benefícios devidos ao militar inativo 
em decorrência  de enfermidade inca-
pacitante. Também tratou-se do reca-
dastramento e da padronização e dinâ-
mica do atendimento ao público.  Após 
cada tema, foi reservado um período  
para o esclarecimento de dúvidas  e 
perguntas. Até o 2º Estágio de Capaci-
tação, em abril, serão realizadas mais 
quatro videoconferências. •

O Serviço de Inativos e Pensio-
nistas da Marinha (SIPM) reiniciou, 
no dia 06 de fevereiro, sua progra-
mação para a capacitação do pessoal 
que trabalha em Gestão do Pessoal 
Inativo e Pensionista, com a realiza-
ção da primeira videoconferência, do 
ano de 2014,  com os integrantes das 
Organizações Militares de Apoio e 
Contato (OMAC) e das Organizações 
Recadastradoras (OREC), visando à 
contínua capacitação  para a melhoria   
dos serviços prestados.

As videoconferências, juntamente 
com a realização do 2º Estágio de 
Capacitação e Atualização em Ges-
tão de Pessoal Inativo e Pensionista, 
previsto para o mês de abril, e com 
as visitas técnicas (VISITEC) aos 
Distritos Navais, são uma importante 

para dezembro de 2016.  As novas ins-
talações permitirão maior conforto ao 
público atendido pelo SIPM, inativos e 

pensionistas, buscando cada vez mais  
“Servir com qualidade a quem serviu à 
Marinha do Brasil com dedicação”. •


